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de leerkracht | Schoolgids | Schoolreis groep 3 t/m 8 | Overblijven | Contactmiddag en –avond | Formulieren
Bijzondere Bijstand – indirecte schoolkosten

Agenda
16 september:

Schoolreis groep 3 t/m 8  groep 2 t/m 8 begint om 8.45 uur

29 september:

Oudercontactmiddag en -avond

8 oktober:

Studiedag team – leerlingen zijn vrij

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
3 november:

Schoonmaakavond 1

4 november:

Dankdag – school + peuteropvang gesloten

12 november:

Studiemiddag team – leerlingen zijn vrij

Operatie
Bij Juf Crielaard zijn haar keelamandelen operatief verwijderd. Gelukkig mag het langzamerhand iets beter met haar
gaan. Juf, van harte beterschap toegewenst! We hopen u snel weer te zien.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. In groep 1 zijn Johanan van Dijk, Charlotte
de Groot, Marcel Kok, Hannah Milort, Noah de Ruiter, Hadassah de Visser, Rosanne Visser, Dorien van der Vlist en
Maria Voorthuyzen gekomen. In groep 1/2a zijn Leah den Besten, Tessa van der Elst, Sara Heijboer, Lisa Koppe,
Hannah Mieras en Lieneke Schumacher gestart. Al deze leerlingen zijn onlangs vier geworden of hopen bijna jarig te
zijn. In groep 1/2b is Micha Verhoef gekomen. Hij zat vorig jaar op de Rehobothschool en komt nu, in verband met
verhuizing, bij ons naar school. Gezellig, Micha! Allemaal van harte welkom. We hopen dat jullie snel gewend zijn.
Samen bouwen in Vertrouwen

Sloop van de oude CSV
Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldde de sloop van het oude ‘CSV-gebouw’ vertraging op i.v.m. de aanwezigheid
van asbest. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft inmiddels op de informatieavond dinsdag jl. haar nieuwe Plan
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van Aanpak gepresenteerd. Zoals er nu naar uitziet zal maandag 14 september de sloop hervat worden. Dat is een
positief bericht. Helaas zal dit ook weer vertraging van de bouwtijd tot gevolg hebben.

Aannemer
Maandagmiddag 14 september wordt bekend wie de nieuwe school mag gaan bouwen. De contracten zullen worden
getekend. Er zal ook een nieuw tijdsplan worden opgesteld door de aannemer. We weten dan ook wanneer we ‘de
eerste paal’ mogen slaan. U begrijpt dat we deze feestelijke gebeurtenis niet stilletjes voorbij willen laten gaan. We
zullen natuurlijk rekening moeten houden met de dan geldende coronamaatregels. Wanneer en hoe het een en ander
wordt geregeld hopen we u later mee te delen.

Stuurgroep
De stuurgroep ‘Samen bouwen in Vertrouwen’ is woensdagavond voor het eerst in het nieuwe schooljaar bijeengeweest
in de Rehobothschool. Er is onder meer gesproken over de invulling van de studiedagen.
Ventilatie
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona.
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er
op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen
nu al moeten voldoen. Ons gebouw voldoet volledig aan de nieuwe eisen: de Eben-Haezerschool voldoet namelijk zelfs
aan Frisse scholen klasse B.
Sloop Bouwsteen
Maandag 14 september wordt de sloop van het oude “Bouwsteengebouw” weer ter hand genomen. In het nieuwe
sloopplan staat dat het sloopbedrijf vanaf 15.15 uur zijn werk ter hand zal nemen. Kinderen moeten dan niet meer in
het schoolgebouw aanwezig zijn omdat er tijdens de sloop ook asbest zal worden verwijderd. Het is de bedoeling dat
de kinderen om 15.15 uur gelijk naar huis gaan en niet op het plein blijven spelen. Ook de collega’s is geadviseerd
tijdens de sloopwerkzaamheden niet in het gebouw te blijven. Het is ook verstandig dat kinderen die in de buurt wonen
niet na schooltijd naar de sloop gaan kijken. De kinderen van de BSO zullen vanaf aanstaande maandag op de
Rehobothschool worden opgevangen. Ze moeten dan daar ook opgehaald worden (zie ook informatiebrief vanuit CKO).
Het hek aan de achterzijde van de school, waar de kleuters gebracht worden, zal in verband met de voortzetting van de
sloop, verplaatst worden. De opening blijft aan de achterzijde, dus verder veranderd er niets wat betreft het brengen
van de kleuters.
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We denken dat de sloop nog ongeveer drie tot vier weken zal duren. Zie verder ook de bijlage met informatie vanuit de
gemeente (bijlage 1). Tijdens de contactmiddag en -avond op 29 september is gevraagd om deze dag geen sloopwerk
te verrichten zodat de gesprekken gewoon doorgang kunnen vinden.
Contact met de leerkracht
In de periode van thuisonderwijs zijn door veel leerkrachten hun mobiele nummers gedeeld. We willen u vragen om
WhatsApp niet te gebruiken om contact met de leerkracht te onderhouden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, waarin van
beide kanten toestemming is om wel via WhatsApp te communiceren. Wilt u informatie of vragen delen met de meester
of juf, dan vragen wij u dit te doen via de mail of via de Parro-app (chatfunctie). En uiteraard mag u na schooltijd ook
altijd naar school bellen (010 – 450 09 21).
Schoolgids
De schoolgidsen zijn uitgedeeld! Heeft u geen schoolgids ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar meester Paul
(info@ebenhaezer-capelle.nl), zodat we uw kind alsnog een schoolgids mee kunnen geven.
Onderstaand enkele aanvullingen en wijzigingen.

Schooltijden
In de schoolgids waren helaas de schooltijden niet afgedrukt. We delen ze bij deze alsnog, zodat u ze op een rijtje heeft.
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
08.30 uur – 12. 00 uur
13.00 uur – 15.15 uur
Woensdag
8.30 uur – 12.15 uur
 Groep 1 – leerlingen hebben iedere woensdag vrij.
 Groep 1 t/m 4 heeft iedere vrijdagmiddag vrij.

Studiedag
De studiedag in het kader van Samen bouwen in Vertrouwen staat gepland op donderdag 8 oktober en niet, zoals in de
schoolgids staat, op vrijdag.

Studiemiddag
Onze eerste studiemiddag stond gepland op donderdag 15 oktober. Deze is echter verplaatst naar donderdag 12

november. Donderdag 15 oktober hebben de leerlingen dus gewoon de hele dag school, donderdagmiddag 12
november zijn de leerlingen vrij.
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Schoolreis groep 3 t/m 8
A.s. woensdag hopen we met de groepen 3-8 op schoolreis te gaan.
De groepen 3 hopen naar Avifauna te gaan en de groepen 4-8 naar het Archeon.
Deze schooldag begint om 8.45 uur i.p.v. 8.30 uur (óók groep 2 start om 8.45 uur!). We beginnen in de groepen en
uiterlijk 9.15 uur rijden de bussen weg. Allereerst vertrekt bus 1 richting Avifauna, daarna volgen de andere bussen.
Misschien vindt u het fijn om te weten in welke bus uw kind(eren) zit(ten), zodat u i.i.g. naar uw eigen kind(eren) zwaait.


Bus 2: 4a en 6



Bus 3: 4b en 8



Bus 4: 5 en 7a



Bus 5: 5/6 en 7b

De groepen 3 zullen om 15.15 uur terug zijn. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.
De overige groepen zijn 16.00-16.15 uur terug.
I.v.m. de sloop van De Bouwsteen mogen we na 15.15 uur de school niet meer in.
Dit houdt in dat alle groepen in de bussen eindigen en direct na het verlaten van de bus (met u mee) naar huis mogen.
Als laatste een oproep aan de ouders van de kinderen die in het bezit zijn van Museumjaarkaarten. Wilt u deze aan uw
kind mee naar school geven, zodat we geen onnodige kosten maken? Meester Paul houdt de kaarten gedurende de
dag in zijn bezit, zodat ze niet kwijt raken in het Archeon. Uw kind krijgt deze aan het einde van de dag weer mee naar
huis. Kaarten zijn in Avifauna niet geldig. We hopen op een mooie dag!
De kleutergroepen gaan in september niet op schoolreis. We vinden dit onveilig omdat er veel nieuwe leerlingen
gekomen zijn en omdat we als leerkracht de kinderen nog niet goed genoeg kennen. De kleuters zullen rond de
herfstvakantie een uitje hebben.
Overblijven
Van verschillende ouders krijgen wij de vraag wat de regels zijn als het regent in de lunchpauze. Bij regen mag u als
overblijfouder de school in en houdt u toezicht in het klaslokaal, terwijl de kinderen bijvoorbeeld lezen, kleuren of
spelletjes doen.
Contactmiddag en –avond
Ook dit jaar kunt u weer in gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). De luistergesprekken staan gepland op
dinsdagmiddag en -avond 29 september. De school is deze dag gewoon om 15:15 uur uit. We nemen bij de gesprekken
de RIVM regels in acht en zorgen voor een looproute in de school. Via Parro kunt u zich inschrijven voor de
gespreksmiddag- en avond.
Nieuwsbrief 1

2020-2021

Eben-Haëzerschool, Capelle aan den IJssel

We verwachten alle ouders! De zorg voor uw kind kan alleen optimaal zijn als er een goede samenwerking is tussen u
als ouders enerzijds en wij, als leerkrachten en onderwijsassistenten, anderzijds.
Tijdens het gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Het hoofddoel van het gesprek is dat u
informatie over uw kind doorgeeft: u als ouder(s) kent uw kind het beste, weet wat uw kind spannend of makkelijk vindt,
weet hoe uw kind contact maakt, enz. De leerkracht is hier erg benieuwd naar en kan met deze informatie beter op de
behoeften van uw kind inspelen. Wij hopen, met uw hulp, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leer- en
samenwerkingsproces dat op onze school plaatsvindt.
Het vragenblad dat als kapstok voor dit gesprek dient, zal binnenkort aan uw kind(eren) worden meegegeven. Neemt u
deze vragen door, beantwoord ze, en neem de ingevulde lijst mee naar het gesprek.

Formulieren Bijzondere Bijstand-indirecte schoolkosten
Hierbij ontvangt u de aanvraagformulieren Bijzondere Bijstand – Indirecte schoolkosten. Net als voorgaande jaren is er
weer een verschil tussen het aanvraagformulier voor ouders die een uitkering van Sociale Zaken hebben en een
formulier voor ouders die een ander inkomen hebben. Zie bijlage 2.
Wij verwijzen u voor meer informatie verwijzen de website van de gemeente Capelle aan den IJssel:
https://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/bijdrage-indirecte-schoolkosten-voor-kinderen-capelle_3104/
Bijlagen
1. Aanvullende bewonersbrief sloop Bouwsteen
2. Aanvraag bijzondere bijstand indirecte schoolkosten
3. Nieuwsberichten vanuit CJG
4. CJG-informatie coronavirus
5. Uitnodiging Kinderkoor De Kleinnoot
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 25 september.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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10 september 2020

Nieuws uit hetinformatie
college
Aanvullende
sloopwerkzaamheden
school de oude Bouwsteen
Om overlast te voorkomen hebben wij u voor de zomervakantie geïnformeerd dat
het oude schoolgebouw van de Bouwsteen in de zomervakantie zou worden
gesloopt. Meteen na de sloop zou het nieuwe schoolplein worden aangelegd.
Tijdens de sloop van de school is opnieuw asbest aangetroffen, dit was helaas niet
te voorzien in de eerdere onderzoeken. Hierdoor moet de aannemer voorzichtiger te
werk gaan om de veiligheid van zijn medewerkers en de omgeving te kunnen
garanderen. Omdat het opruimen (saneren) van asbest voorzichtig moet gebeuren
kost dit veel tijd en daarom kan de oorspronkelijke planning helaas niet worden
gehaald.
In de nieuwsbrief van 18 augustus jl. bent u in gesteld om uw vragen telefonisch,
per mail of in de bijeenkomst van 8 september jl. te stellen en uw zorgen te uiten.
Gezien de vragen en reacties die wij van u hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat
alle zorgen zijn weggenomen, en zal de sloop spoedig worden hervat. Hieronder
vind u de afspraken en de voorwaarden waaronder de sloop verder gaat en de
planning.

Op maandag 14 september a.s. worden de sloopwerkzaamheden hervat. Alle sloop- en
afvoer werkzaamheden zullen plaatsvinden na schooltijd en op zaterdagen tot 20.00 uur ‘s
avonds.
Meerdere keren per dag wordt er, door een onafhankelijke deskundige partij, onderzocht en
gemeten of er geen asbestdeeltjes in de lucht of in de omgeving worden gevonden. Hier
wordt dagelijks een rapport van gemaakt, als er interesse voor is delen wij die rapportages.
Voorafgaand en tijdens de sloop letten wij op onderwerpen die u belangrijk vindt voor uzelf
en de omgeving. Bijvoorbeeld: de algehele veiligheid, de hekken, de bouw- en
verkeersveiligheid.
Verwachte datum van oplevering sloop: 16 oktober
Aanleg nieuwe schoolplein
De aanleg van het nieuwe schoolplein gaat van start zodra de sloop helemaal is afgerond.
Deze werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag.

We blijven ons inzetten om dat zo goed mogelijk te doen. Laat het ons weten als u vragen
heeft of zich ergens zorgen om maakt. Zo helpen we elkaar.
Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar
bouwsteen@capelleaandenijssel.nl of bel van maandag tot en met vrijdag naar
010-2848256. Voor actuele informatie, het volledige sloopprogramma inclusief planning
verwijzen we u naar de website www.capellebouwtaandestad.nl.

10 september 2020

Bijlage
Nieuws uit het college

De binnenmuren zijn opgebouwd met zogenaamde “muwi blokken”`. Deze werden in het
verleden opgestapeld tot een muur (afbeelding 1 t/m 3). Deze blokken werden vlak gelegd
met asbesthoudende vulplaatjes om de kanalen recht boven elkaar te krijgen, deze
kanalen werden volgestort met vloeibeton waardoor een stevige muur ontstaat. In de
bewoording van de gemeente zeggen we dus dat alle muren vol zitten met asbest, maar dit
kunnen we nuanceren. Het houdt in dat er in dit geval in elke wand op verschillende
plaatsen van deze vulplaatjes zijn gebruikt en dus in alle muren asbest is gevonden.
afbeelding 1

blokken

afbeelding 2

muur

afbeelding 3

vulplaatjes

Omdat we niet precies kunnen zien waar de vulplaatjes allemaal zitten gaan we er vanuit
dat alle muren helemaal zijn ‘’besmet’’. Volgens de regels van Arbeidsinspectie en RIVM
moeten deze muren worden gesaneerd met persoonlijke beschermingsmiddelen voor de
opgeleide saneringsmedewerkers.
Het voordeel van dit hecht gebonden asbest is dat er niet zomaar asbestvezels loskomen
en door de lucht heen dwarrelen. Ondanks dit voordeel nemen wij geen enkel risico.
Daarom is er door de gemeente voor gekozen om allen te slopen na schooltijd en in het
weekend, zodat de veiligheid van de kinderen, ouders, leraren en omwonenden zo goed
mogelijk gegarandeerd kan worden.
Wilt u het gehele werkplan inzien? Kijk dan op www.capellebouwtaandestad.nl.

Uitnodiging
Kinderkoor ‘de Kleinnoot’ uit Capelle aan den IJssel

Ha jongens en meisjes,
Wat fijn dat we meer mogen zingen met de ‘ Kleinnoot’
Hebben jullie er ook allemaal al weer zin in?
Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee.
Want zingen doen we als koor met elkaar
We zingen Psalmen en een geestelijk lied
Daarom doen we dit met eerbied
Tot eer van God, met onze stem
Zodat andere mensen horen over Hem
Houd je van zingen en vind je het fijn?
Zorg dan dat je er D.V. 15 september bij kunt zijn!
We beginnen in Elim, ’s avonds om kwart voor 7
We zingen tot kwart voor 8, het duurt maar even
In de vakanties zijn we vrij van koor
Maar verder gaat het zingen elke dinsdag door
We hopen je D.V. 15 september te ontmoeten
Namens het bestuur van ‘ de Kleinnoot’:
De hartelijke groeten

